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ATRIBUȚIILE PRODECANULUI  

Ș.l.dr.ing. DANIEL VLĂSCEANU 
 
Responsabil cu activități în domeniile: 

 Promovarea legăturilor cu mediul economic; 

 Informatizarea facultății; 

 Orare. 
 
Prodecanul are următoarele îndatoriri: 

 Coordonează procesul de informatizare la nivel de facultate, definește politica de 
achiziție a licențelor software și de diseminare a informațiilor privind modul de accesare 
a acestora, actualizează semestrial situația sistemelor IT din facultate; 

 Răspunde de publicarea notițelor de curs pe platforma de e-Learning și prezintă rapoarte 
semestriale asupra acestei activități; 

 Coordonează activitățile de actualizare a bazei de date studenti.pub.ro cu informațiile din 
planurile de învățământ; 

 Răspunde de realizarea și dezvoltarea unor parteneriate cu agenții economici, incluzând 
activități de sponsorizare, donații etc., încheie acorduri de parteneriat pe domeniile de 
dezvoltare/cercetare ale facultății; 

 Răspunde de actualizarea informațiilor de pe pagina web a facultății pentru domeniul  
Parteneri Industriali; 

 Organizează evenimente științifice, asigură derularea în condiții optime a concursurilor 
studențești, a POLIFEST, a sesiunii științifice studențești (activează responsabilii de 
secțiune de la fiecare departament, se asigură că există lucrări suficiente, definește 
proceduri de desfășurare, colectează lucrările în format electronic, asigură tipărirea 
lucrărilor premiate într-un volum dedicat); 

 Coordonează activitatea de realizare a orarelor pentru programele de studii de licență și 
masterat; 

 Coordonează activitatea de constituire a Bazei de Date Alumni, precum și actualizarea 
semestrială a acesteia; 

 Analizează cazurile de încălcare a eticii universitare și le supune analizei BEF și Comisiei 
de Etică a UPB, dacă este cazul; 

 Asigură respectarea procedurilor Cartei și a regulamentelor UPB în activitatea echipei 
decanale pe domeniile atribuite; 

 Prezintă un raport semestrial în cadrul BEF,  în lunile mai și noiembrie; 

 Îndeplinește alte activități  la solicitarea decanului.  
 
Decan, 
 
Prof.dr.ing. Cristian Doicin 
Aprobat în Ședința Biroului Executiv al Facultății IMST                         Data:  
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